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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa jednorazowych wyrobów 

medycznych”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 
uczestników postępowania. 

 
PYTANIA i ODPOWIEDZI  

 

ZESTAW NR 1  
1. Pytanie dotyczy zadania nr 35 - Wkłady na tomograf 2 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w  postępowaniu zalecany w instrukcji obsługi urządzenia 
jednorazowy sterylny zestaw wkładów produkcji Bayer/ Medrad, składający się z dwóch wkładów o 
poj. 200ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” o długości +/- 150 cm oraz złącza szybkiego 
napełniania? 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 2 
1. Prosimy zamawiającego od dopuszczenie: Jednorazowy, sterylny, bezpieczny system do odbarczenia 
jamy opłucnowej lub jamy brzusznej z płynu opłucnowego lub otrzewnego. Zestaw składający się z: a) 
bezpiecznej igły o długości 16-19cm i poliuretanowego drenu o rozmiarze 8Ch, długości 12,45cm z 
czterema bocznymi otworami i zaworem kulkowym, igła posiadająca chowany mandryn, zabezpieczający 
przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta, w złączu igły kolorowy ( zielono/czerwony) wskaźnik 
bezpieczeństwa oraz jednokierunkowy zawór wentylowy, b) strzykawki 50/60ml luer-lock, c) worka do 
drenażu 2000ml, d) kranika trójdrożnego. 

Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 3 
1. Zadanie nr 5 poz. 7, 8- Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny najmniejszego opakowania 
handlowego tj. op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. 
Odpowiedź: 
Ofertę należy złożyć w przeliczeniu na ilości wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. Zobowiązujemy się 
do zakupu pełnych opakowań. 
2. Zadanie nr 5 poz. 7, 8 - Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o 
dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za sztukę w zaokrągleniu do 4 miejsc po 
przecinku. 
Odpowiedź: 
Ofertę należy złożyć w przeliczeniu na ilości wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ. Zobowiązujemy się 
do zakupu pełnych opakowań. 
3. Zadanie nr 5 poz. 5 - Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny 
czy Zamawiający dopuści również papier będący zamiennikiem? 
 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
4. SIWZ – pkt. 16 ppkt. 1) – dot. zadania nr 5 -Prosimy o dopuszczenie również materiałów  
dystrybutora umożliwiających  zweryfikowanie  parametrów technicznych  zaoferowanych  w  ofercie. 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
5. Zadanie nr 10 poz. 1- Prosimy o wyjaśnienie czy pasta Nuprep ma być w op. jednostkowym. – 230 g 
(op. zbiorcze - 3 x 230 g) czy op. jednostkowym 114 g (op. zbiorcze – 3 x 114 g) czy w innym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
ZESTAW NR 4  
1. Zadanie nr 10 poz. 4 - Prosimy o wyjaśnienie jaką pojemność ma pasta TEN 20 czy szt. = 228 g 
(słoik) czy szt. = 114 g (tuba)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
ZESTAW NR 5 
1. Dot. Części 57 hemostatyki I poz. 6 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 6 i utworzy z niej 
oddzielenie zadanie?  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Dot. Części 57 poz. 1,2 - W związku z tym, że zamawiający oczekuje potwierdzenia 
bakteriobójczości w badaniach in vivo oraz in vitro (Badania in vitro posiada większość wykonawców 
wobec czego zamawiający może otrzymać więcej ofert w konkurencyjnych cenach), zwracamy się z 
prośba o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom 
bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP również badaniami klinicznymi in vivo. Wprowadzenie takiego 
wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi 
w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3. Dot. Części 57 poz.3,4, 5 - Czy Zamawiający dopuści hemostatyki w formie gąbki wchłaniający się 
od 3-4 tygodni? 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
4. Dot. Części 57 poz. 1,2 - Czy Zamawiający dopuści czas hemostazy w czasie do 2 min? 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

ZESTAW NR 6 
1. Zwracamy się z prośba o wydzielenie z zadania 11 pozycji 3 i 4 i utworzenie dla tych pozycji 
niezależnego zadania np. 11A 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 71 poz. 1 igły Pencil Point 27Gx100mm z 
prowadnicą 22G; jak dotychczas stosowane 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
ZESTAW NR 7 



 

1.  Pakiet nr 75 (obłożenie jednorazowe do zabiegów endowaskularnych) - Czy Zamawiający dopuści 
złożenie oferty na zestaw do zabiegów endowasklularnych w skład którego wchodzi serweta z 
włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 211 x 292 cm z warstwą chłonną wokół otworów w 
rozmiarze 81 x 120 cm? Pozostałe parametry zestawu oraz jego skład zgodny z wymogami SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2.  Pakiet nr 75 (obłożenie jednorazowe do zabiegów endowaskularnych) - Czy Zamawiający dopuści 
złożenie oferty na zestaw do zabiegów endowasklularnych w skład którego wchodzi serweta z 
włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 208 x 330 cm z warstwą chłonną wokół otworów w 
rozmiarze 81 x 120 cm Pozostałe parametry zestawu oraz jego skład zgodne z wymogami SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
ZESTAW NR 8 
1. Czy Zamawiający w pakiecie 16 zadaniu 1 i 2 dopuści nowej generacji rampy z kranikami 
trójdrożnymi.  Materiał pozwalający na podawanie tłuszczy, lipidów, chemioterapeutyków i leków 
najnowszej generacji. Przezroczyste, spoiste i ergonomiczne. Bardzo mała objętość. Każdy kranik 
oznaczony innym kolorem. Powleczone wewnątrz polietylenem , chroni płyny przed absorbcją w 
ścianki drenu. Posiadające 5kraników , żeńsko-męskie przyłączenie, oraz 3kraniki ,żeńsko-męskie 
przyłączenie Oraz w zadaniach 3 i 4 rampę trójkranikowa z 4 zaworami oraz rampę pięciokranikowa z 
6 zaworami systemami bezigłowymi bionector. Charakterystyka: - przezroczysta obudowa - spoiste i 
ergonomiczne - bardzo mała objętośći - jasne i innowacyjne oznaczanie kolorami - zakończone 
zamkniętym systemem bezigłowym (bionector) - odcinające przepływ automatyczne zawory - 
możliwość użycia rampy przez 7 dni lub 360 użyć każdego wejścia - odporne na lipidy i nie wchodzące 
w reakcje z agresywnymi lekami, odporne na lipidy - odporne na antysetpyki - zintegrowany system 
do mocowania na statywie lub ramie łóżka, system ten jest odłączalny i może być stosowany 
wielokrotnie z innymi rampami. - trójwarstwowy (PE/VYG2/PVC), przezroczysty dren przedłużający 
odporny na urazy mechaniczne   oraz posiadający chemiczną inercję - długość  150 cm - sterylne, 
pakowane pojedynczo, żeńsko-żęskie przyłączenie? 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Czy Zamawiający w pakiecie 23 zadaniu 1 dopuści pięciokanałowy cewnik do wkłuć centralnych 
wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką 
Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 
9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm.. Użytkownik może wybrać jeden z 
dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik 
pięciokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 
18G, prowadnik typu "J" 60cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w 
podajniku umożliwiajacym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 10 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka 
mocujące, 5 zatyczek z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml. Przepływy w 
poszczególnych kanałach :16Ga/dystalny-57ml/min,14Ga/środkowy-84ml/min, 18Ga/środkowy-15m 
l/min, 18Ga/środkowy-16 ml/min,18Ga/proksymalny-18 ml/min  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3. Czy Zamawiający w pakiecie 23 zadaniu 2 dopuści cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 
wprowadzany metodą Seldingera o rozmiarze 7F( 16/18/18G), długość 20cm, zestaw zawiera : igłę 
wprowadzająca typu Y 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035ʺ strzykawka 5ml  cewnik 
poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z 
centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr, 
trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. Przepływy: dystalne-54ml/min/ środkowe-
20ml/min/, proksymalne-20ml/min. Do wyboru również przez zamawiającego cewniki w rozmiarach: 
7Fr(18,18,16Ga) o długości 16cm  z rozszerzaczem 8,5Fr; 8,5Fr(16,14,14Ga) o długości 16cm z 



 

rozszerzaczem 9Fr; 7Fr(18,1816Ga) o długości 30cm z rozszerzaczem 8,5Fr ? 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 9 
Pakiet 3  
1. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe o długości 210 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
2. Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do gazometrii o pojemności 3 ml?  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
4. Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z workiem w rozmiarze S,M,L? Pozostałe 
parametry bez zmian?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
5. Poz. 21 Czy Zamawiający dopuści szpatułki 15cmx18mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
6. Poz. 22 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowanych po 90 szt.?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga, w przeliczeniu na ilość wskazaną w załączniku nr 2 do SIWZ. 
7. Poz. 30 Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 76 x 25 cm? Pozostałe parametry bez 
zmian.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
8. Poz. 31 Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 76 x 25 cm? Pozostałe parametry bez 
zmian.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
9. Poz. 44 Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem w rozmiarach: 
24,28,32,36? 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 10 
Zadanie nr 57  
1. POZ.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłanialny jałowy hemostatyk 
powierzchniowy ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy w formie gazy pochodzenia 
roślinnego, o działaniu bakteriobójczym (potwierdzone badaniami przedklinicznymi in vitro). Ph 2,5-
3,5 w kontakcie z krwią powodujące zahamowanie rozwoju szczepów MRSA, MRSE, VRE, E Coli. Okres 
wchłaniania 7-14 dni, czas hemostazy 1-2 minut. Gaza w rozmiarze 5x7,5cm 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. POZ.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłanialny jałowy hemostatyk 
powierzchniowy ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy w formie gazy pochodzenia 
roślinnego, o działaniu bakteriobójczym (potwierdzone badaniami przedklinicznymi in vitro). Ph 2,5-
3,5 w kontakcie z krwią powodujące zahamowanie rozwoju szczepów MRSA, MRSE, VRE, E Coli. Okres 
wchłaniania 7-14 dni, czas hemostazy 1-2 minut. Gaza w rozmiarze 10x20cm 



 

Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3. POZ.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Wchłanialny, jałowy hemostatyk 
powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się 
od 3 do 4 tygodni, czas hemostazy to od 5 do 10 minut od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o 
następujących  wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący 
swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 8 x 5 x 1 cm. 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
4. POZ.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Wchłanialny, jałowy hemostatyk 
powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się 
od 3 do 4 tygodni, czas hemostazy to od 5 do 10 minut od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o 
następujących  wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący 
swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 8 x 5 x 0,1 cm. 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
5. POZ.5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Wchłanialny, jałowy hemostatyk 
powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się 
od 3 do 4 tygodni, czas hemostazy to od 5 do 10 minut od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o 
następujących  wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiąca tkanką zachowujący 
swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Rozmiar 1 x 1 x 1 cm. 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Zadanie nr 64 
6. POZ.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Masa plastyczna na bazie akrylu do 
uzupełniania ubytków kości czaszki. Opakowanie zawiera proszek 20gram + rozpuszczalnik 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

ZESTAW NR 11 

1. SIWZ – rozdział XIV pkt. 8 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści fakturę elektroniczną w 
formacie PDF? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 

ZESTAW NR 12 
1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 51 waciki o rozmiarach: Poz. nr 1 25 x 25 mm lub 38 x 38 
mm (zamiast 30 x 30 mm), Poz. nr 2 25 x 76 mm (zamiast 30 x 75 mm)? 
Odpowiedź: 
Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania. 
 
ZESTAW NR 13 
1. Zadanie 88, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści resuscytator j.u. z workiem 1500 +/- 200 ml 
rezerwuar tlenu 2000 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Zadanie 88, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści łyżki jednorazowe typ Macintosh w rozmiarze 1-5 
oraz typ Miller w rozmiarze 00,0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3. Zadanie 88, pozycja 6- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby 
Zamawiający wydzielił z pakietu 88 pozycję 6 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, 



 

a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. 
Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie 
wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
4. Zadanie 11, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści tasiemka mocująca do rurek tracheotomijnych z 
zapięciem na rzep o długości 400mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
5. Zadanie 14, pozycja 3- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby 
Zamawiający wydzielił z pakietu 14 pozycję 3 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, 
a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. 
Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie 
wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
6. Zadanie 14, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści zestaw do 24 godzinnej toalety jamy ustnej 
zawierający 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na 
górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 
zastawką do regulacji siły odsysania oraz zagiętymi końcówkami 2 opakowania bezalkoholowego 
płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 % roztworu chlorheksydyny , 6 gąbek- aplikatorów oraz 6 
jednorazowych preparatów nawilżających do ust na bazie wodnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
7. Zadanie 14, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści - Czy zamawiający dopuści zestaw do 24 godzinnej 
toalety jamy ustnej zawierający 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły 
odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu 4 gąbki pokryte dwuwęglanem 
sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz zagiętymi końcówkami z 6 opakowania 
bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 %roztworem chlorheksydyny , 6 gąbek- 
aplikatorów oraz 6 jednorazowych preparatów nawilżających do ust na bazie wodnej  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
8. Zadanie 14, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści - Czy zamawiający dopuści zestaw do 24 godzinnej 
toalety jamy ustnej zawierający 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły 
odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu 4 gąbki pokryte dwuwęglanem 
sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz zagiętymi końcówkami z 6 opakowania 
bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5 % roztworem nadtlenku wodoru , 6 gąbek- 
aplikatorów oraz 6 jednorazowych preparatów nawilżających do ust na bazie wodnej  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
9. Zadanie 17, pozycja 3-4- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby 
Zamawiający wydzielił z pakietu 17 pozycję 3-4 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten 
asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego 
zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie 
wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .  
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
10. Zadanie 54 pozycja 3 -Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby 
Zamawiający wydzielił z pakietu 54 pozycję 3 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, 
a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. 
Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie 
wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę . 



 

Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 14 
1. Pakiet nr 1 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkłuć dożylnych wykonaną z teflonu FEP, ze 
standardowym koreczkiem, z 4 wtopionymi paskami radiocieniującymi, z zastawką antyzwrotną 
pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z koreczkiem z trzpieniem wystającym powyżej krawędzi,  bez 
nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na kaniuli – ten wymóg nie ma wpływu na jakość 
kaniuli. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nazwę  producenta na opakowaniu zbiorczym. 
2. Pakiet nr 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkłuć dożylnych wykonanej z 
biokompatybilnego poliuretanu, ze standardowym koreczkiem, z 4 wtopionymi paskami 
radiocieniującymi, z zastawką antyzwrotną pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z koreczkiem z 
trzpieniem wystającym powyżej krawędzi, bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na 
kaniuli – ten wymóg nie ma wpływu na jakość kaniuli. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Pakiet nr 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkłuć dożylnych wykonaną z PTFE, z 
samodomykajacym się koreczkiem, z 4 wtopionymi paskami radiocieniującymi, z filtrem 
hydrofobowym, z koreczkiem z trzpieniem poniżej krawędzi,  bez nazwy producenta umieszczonej 
bezpośrednio na kaniuli – ten wymóg nie ma wpływu na jakość kaniuli. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
4. Pakiet nr 1 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koreczki z nazwą producenta umieszczoną na 
pojedynczym opakowaniu, bez nazwy bezpośrednio na produkcie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
5. Pakiet nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z 2 paskami 
radiocienijącymi, z zabezpieczeniem igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku, z koreczkiem z 
trzpieniem wystającym powyżej krawędzi, bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na 
kaniuli. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
6. Pakiet nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści: Kaniula dożylna bezpieczna, posiadająca  
automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci polimerowego zatrzasku, 
aktywowane po wyjęciu  igły z cewnika, wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem 
portu górnego, z 3 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, sterylizowana EO, 
bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na kaniuli; rozmiar 14G÷ 22G; koreczek kaniuli z 
trzpieniem powyżej krawędzi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
7. Pakiet nr 1 poz. 5 - Proszę o dopuszczenie kranika z drenem o średnicy: Średnica zewnętrzna drenu 
4,1 mm, średnica wewnętrzna drenu 3,0 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
8. Pakiet nr 1 poz. 9 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu o przepływie 
grawitacyjnym 312 ml/min, w mankiecie ciśnieniowym 645 ml/min, z możliwością używania przez 7 
dni lub 600 wejść. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 



 

9. Pakiet nr 2 poz. 1 - Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych 
wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów 
jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu 
zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania 
dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), 
całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, 
stożkowo standardowo ścięta, wykonana z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym 
(gdyż stożkowa konstrukcja tego nie wymaga).  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
10. Pakiet nr 2 poz. 1, 2 - Czy przyrząd ma posiadać także zaczep na dren, dla jego stabilizacji oraz 
zabezpieczenie igły biorczej po użyciu przy zaciskaczu rolkowym, w celu możliwości bezpiecznego 
przerwania infuzji lub transfuzji, jeśli jest taka konieczność.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
11. Pakiet nr 2 poz. 1, 2 - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z 
medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od 
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza całość wolną od ftalanów. 
 
ZESTAW NR 15 
1. Zadanie 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z 
komorą kroplową wykonaną z PCV o długości 60 mm, igła biorcza wykonana z ABS nie wzmocnionego 
włóknem szklanym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
2. Zadanie 2, pozycja 2 - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z 
medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od 
PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Zadanie 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm, 100% silikon z linią 
RTG, z sześcioma otworami bocznymi, dostępny w rozmiarach: 15F, 18F,20F, 21F, 24F, 26 F, 27F, 30F, 
33F, 36 F ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
4. Zadanie 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Dufour, 100% silikon, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
5. Zadanie 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści dreny typu T-Kehr, 100% silikon? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
6. Zadanie 4, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne pakowane w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się rurek, bez wielopunktowych zgrzewów ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
7. Zadanie 4, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone pakowane prosto, z 
fabrycznie dołączoną prowadnicą umożliwiającą dowolne kształtowanie rurki, pakowane w sposób 



 

uniemożliwiający przemieszczanie się rurek, bez wielopunktowych zgrzewów ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
8. Zadanie 4, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści rurki typu Guedel wykonane z medycznego 
polietylenu (PE), w rozmiarach: 1/70mm, 2/80mm, 3/90mm, 4/10mm pakowane pojedynczo w 
opakowania foliowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
9. Zadanie 4, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych 
w rozmiarze: CH 8 i CH 10 długość 400 mm, pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
10. Zadanie 4, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z dróg 
oddechowych o pojemności 20 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
11. Zadanie 4, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez prowadnicy, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
12. Zadanie 4, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o uniwersalnym połączeniu 
22M/15F - 15M? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
13. Zadanie 4, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany prosty o połączeniu 22F, 
22M/15F? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
14. Zadanie 4, pozycja 26 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego zadania? Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
15. Zadanie 5, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym okrągłe w rozmiarze: 
51x49 lub prostokątne w rozmiarze  55x41 w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 1200 pełnych 
opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
16. Zadanie 5, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści elektrody na piance w opakowaniu a’50 sztuk z 
przeliczeniem do 120 pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
17. Zadanie 7, pozycja 22-32 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania? Podział 
zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
18. Zadanie 7, pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze: 0,33x12 mm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
19. Zadanie 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład złożony z warstw: włóknina 



 

polipropylenowa, warstwa celulozy, pulpa celulozowa z superabsorbentem, warstwa celulozy, folia 
PE? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
20. Zadanie 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład pikowany? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
21. Zadanie 11, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę mocującą do rurek o dł. 36cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
22. Zadanie 11, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opaskę mocującą do rurek o dł. 50cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
23. Zadanie 11, pozycja 3,4 - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu? Takie 
rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej 
liczbie wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
24. Zadanie 18, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę worków wymiennych w opakowaniu a’3 
sztuki z przeliczeniem do 14 pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
25. Zadanie 61, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pisak z fioletowym atramentem, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
26. Zadanie 62, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie mieszanina wosków 
pszczelich – 80 % oraz palmitynian izopropylowy – 20%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
27. Zadanie 71, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę typu Pencil Point 27G/120 mm z prowadnicą 
22G? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
ZESTAW NR 16 
1. Dotyczy Zadanie 46 pozycja 3 - Czy Zamawiający w w/w pozwoli zaoferować pętle  polipektomii 
jednorazowego użytku o śr. 25mm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
2. Dotyczy Zadanie 46 pozycja 4 - Czy Zamawiający w w/w wymaga aby pętle do polipektomii 
jednorazowego użytku o śr. 6mm były wykonane z drutu pojedynczego (monofilamentu), wszystkie 
pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
3. Dotyczy Zadanie 54 pozycja 2 - Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować szczotki 
jednorazowego użytku dwustronne o długości narzędzia 230cm, średnicy szczotek 5mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
4. Dotyczy Zadanie 54 pozycja 4 - Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować jednorazową 
igłę do ostrzykiwania z osłonką teflonową do gastroskopii długości 2300 mm; wszystkie pozostałe 
parametry zgodne z opisem SIWZ? 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
5. Dotyczy Zadanie 54 pozycja 4 - Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować jednorazową 
igłę do ostrzykiwania z osłonką teflonową do gastroskopii długości 1600 mm; wszystkie pozostałe 
parametry zgodne z opisem SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
6. Dotyczy zapisów projektu umowy § 4 ust. 13 - Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego 
zapisu: „Wykonawca nie może przenieść wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 
umowy w tym również odszkodowawczych i odsetkowych na osobę trzecią bez pisemnej zgody 
Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego, tj. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 
Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
7. Dotyczy zapisów projektu umowy  § 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów 
umowy poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku 
zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności 
faktury.” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
8. Dotyczy zapisów projektu umowy § 6 ust. 1 pkt 1) - Prosimy o zmniejszenie wysokości kary 

umownej z 0,5% na 0,1%. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
9. Dotyczy zapisów projektu umowy § 6 ust. 1 pkt 2) - Prosimy o zmniejszenie wysokości kary 

umownej z 5% na 2%. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
10. Dotyczy zapisów projektu umowy § 6 ust. 1 pkt 3), 5), 6), 7) - Prosimy o zmniejszenie wysokości 

kary umownej z 10% na 5%. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
11. Dotyczy zapisów projektu umowy § 6 ust. 1 pkt 4) - Prosimy o zmniejszenie wysokości kary 

umownej z 0,5% na 0,1%. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 17 
1. Czy Zamawiający w zad 6 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do drenażu opłucnej 
(aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją podciśnienia i zastawką wodną; Wyposażony 
w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 
do 40cm H2O; Zastawka wodna pracująca do -20cm wody; Zbiornik o pojemności 2500ml, 
wyskalowany co 1ml do pojemności 100ml i co 2ml do pojemności 200ml posiadający wskaźnik  
umożliwiający wizualizację prawidłowego działania podciśnienia,  automatyczny zawór uwalniający 
dodatnie ciśnienie, port do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu z króćcem typu Luer-
Lock; Wysokość ok. 36 cm i konstrukcja pozwalająca zarówno na zawieszenie, jak i postawienie na 
integralnym rozkładanym stojaku, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie, z możliwością pracy w 
każdej w pozycji ( pionie i w poziomie), zapakowany sterylnie w folię i-wewnątrz folii- w serwetę; Z 
pojedynczym drenem łączącym, bezlateksowym, zabezpieczonym przed zagięciem za pomocą 
zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną; Wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą 
wymianę napełnionego zestawu bez konieczności rozłączania drenażu po stronie pacjenta; Z 



 

niezależnie pracującym, wyskalowanym cyfrowo wskaźnikiem przecieku doopłucnowego, dającym 
dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi; Z załączoną gruszką wypełnioną sterylnym płynem 
w odpowiedniej ilości, nie wymagającym dodatkowych przygotowań i zabezpieczania płynu przez 
obsługującą osobę; Z wbudowanym zaworem na obudowie, umożliwiającym ręczną kontrolę 
podciśnienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 
215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych 
inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby te powinny 
posiadać klasę IIB. Natomiast wyroby medyczne przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z 
sercem lub centralnym układem krążenia, muszą posiadać klasę III. Czy zgodnie z tym 
rozporządzeniem Zamawiający w zad 83 wymaga by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w 
Państwa szpitalu przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym 
układem krążenia, posiadały klasę III? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3.Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne 
przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi 
umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok 
produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego.  
Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw 
potrzebom Zamawiającego, zwracamy sie z prośbą w zad 83 o możliwość zastosowania papierowej 
części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej 
ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem 
wklejenie do kartoteki pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
4. Czy Zamawiający w zad 94 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zszywki do skóry, powleczone 
teflonem znanego amerykańskiego producenta, do wykorzystania przez pacjentów uczulonych na 
nikiel. Średnica zszywki 0,60mm. Wymiary 6,5x4,7 mm, mogą być założone w czasie badania MRI i CT 
(oświadczenie Producenta). Jednorazowy magazynek zawiera 35 zszywek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
5. Ad par. 6 ust. 1 pkt. 1), 2) wzoru umowy -Prosimy o ujednolicenie ww. punktów i zastąpienie ich 
zapisem: W przypadku zwłoki w dostawie w stosunku do terminu, o którym mowa w par. 3 ust. 1 – w 
wysokości 0,2% wartości brutto zamówionych, a nie dostarczonych towarów, za każdy dzień roboczy 
zwłoki.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
ZESTAW NR 18 
1. Pakiet 87 poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania retraktora, w 
którym długość rękawa wynosi 150 mm 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Pakiet 87 poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania retraktora 
posiadającego obręcz o średnicy 120 mm oraz długość rękawa 150 mm 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 



 

3. Pakiet 87 poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania retraktora 
posiadającego obręcz o średnicy 150 mm oraz długość rękawa 150 mm. lub obręcz 180 mm a długość 
rękawa 200 mm 
Odpowiedź: 
Zmawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
4. Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która 
będzie użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego). 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza każdą metodę podpisu elektronicznego zgodną z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
5. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne 
oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp 
zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć 
oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź 
przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono 
jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku 
przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z 
postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku 
pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 
wykonawcy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zg z art. 24 
ustawy Pzp. 
 
ZESTAW NR 19 
Zadanie 46 
1. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm, długość 240 cm, z 

funkcją częściowej rotacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2.  Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm długość 240 cm, 

średnica pętli 15 mm, 25 mm i 32 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
Zadanie 47. 
3.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramion 9 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
Zadanie 50 
4. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Zadanie 53 
5. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy pętli 30 mm, średnica 

osłonki 2,4 mm oraz średnicy pętli 20 mm, średnica osłonki 1,8 mm, z funkcją częściowej rotacji, 
pozostałe właściwości jak w opisie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
Zadanie 54 



 

6. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości 1800 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

ZESTAW NR 20 
1. Dotyczy zadania 15 - W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo prosimy o wyrażenie 
zgody na zaoferowanie elektrod biernych (pozycja 2) bez wklejanych etykiet, wszystkie pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. Opcjonalnie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie etykiet osobno, z 
każdą dostawą, z numerem serii i datą ważności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 21 
1. Pakiet nr 57 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy lub utlenionej 
celulozy, które posiadają następujące właściwości: 

- w całości pochodzenia roślinnego, 
- sterylizowane promieniami gamma, 
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi 
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu 
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w 

instrukcji użytkowania oraz w badaniach in vitro; 
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli potwierdzone badaniami in vitro oraz 

w instrukcji użytkowania, 
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń 

szpitalnych oraz Listeriamonocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,  
- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia; 
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni; 
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona 

działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii; 
- warunki przechowywania do 25 stopni? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Pakiet nr 57 poz. 3-4 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wchłanialnej gąbki hemostatycznej wykonanej z żelatyny 
wieprzowej, która posiada o połowę krótszy czas wchłaniania tj. 3 – 4 tygodnie i czasie upłynnienia 2-
5 dni.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3. Pakiet 57 poz. 6 
Zwracamy się z prośbą o wydzieleniem ww. pozycji do osobnego pakietu. Te materiały 
hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować 
wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie sięgającej 40-50% - krotności cen 
konkurencji. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz 
zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
4. Pakiet nr 62 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 70%,   parafiny 
18% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
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ZESTAW NR 22 
1. Zadanie nr 15 - Elektroda neutralna Poz. 2 - Prosimy o odstąpienie od wymogu wklejanych etykiet. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Zadanie nr 77 -Pozycjonery żelowe Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200x50 mm 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Zadanie nr 92 -Systemy grzejące pacjenta Poz. 1, 2, 3 - Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 do 
osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym 
samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
4. Poz. 1- Prosimy o dopuszczenie, wysokiej jakości urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych 
opartego o suchą technikę ogrzewanego płynu, bez udziału wody, zbudowanego z jednostki 
zasilającej oraz podgrzewacza, wymagającego stosowania jednopacjentowych kartridży, o objętości 7 
ml, z zestawem przedłużającym długości 20 cm; czas użycia 24 godziny z możliwością podłączenia do 
dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
5. Prosimy o dopuszczenie urządzenia składającego się z jednostki zasilającej o wadze 1,34 kg i 
wymiarach 81x215x45 mm z możliwością zamocowania na stojaku do kroplówek oraz elementu 
grzewczego o wymiarach 59x126x37 mm i wadze 120 g  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
6. Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania ustalonej na stałym poziomie zapewniającym 
uzyskanie temperatury wyjściowej płynu na poziomie +36°C do +41°C przy przepływie  do 150 ml/min 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
7. Zadanie nr 98 -Przedłużka do noża monopolarnego. Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie długości 
roboczej 90 lub 140 mm 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
ZESTAW NR 23 
ZADANIE NR 89  
1. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego do usuwania 
szwów o następującym składzie:  
• 3 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm, 17 N 8W  
• 1 x pęseta anatomiczna typu Adson metalowa, 12 cm  
• 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,5 cm  
• 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm  
Opakowanie typu twardy blister.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
2. Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego do zakładania 
szwów o następującym składzie:  
• 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm  
• 1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm  
• 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki (20 x 20 cm), 20N  
• 1 x igłotrzymacz, 12 cm  
• 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11 cm  



 

• 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)  
• 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)  
• 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)  
• 1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm (barierowa)z przylepnym otworem 5 x 10 cm  
• 1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa)  
Opakowanie typu twardy blister.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego do dezynfekcji o 
następującym składzie:  
• 5 x tampon włókninowy 30 g/m² (tupfer), wielkość jajka (30 x 20cm)  
• 1 x kleszczyki plastikowe, 24 cm  
• 1 x transparentna miseczka plastikowa, 150 ml  
Opakowanie typu twardy blister  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
4. Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego do wkłucia 
centralnego o następującym składzie:  
• 6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm, 8W 17N  
• 4 x tampon z gazy bawełnianej 20 N (tupfer), wielkość śliwki (20 x 20cm)  
• 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm  
• 1 x pęseta plastikowa,12,5 cm  
• 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)  
• 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm z regulacją otworu(serweta składa się z 2 oddzielnych części), 
otwór przylepny (barierowa)  
• 1 x strzykawka Luer 10 ml (zapakowana)  
• 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)  
• 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)  
• 1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)  
• 1 x igłotrzymacz, 13 cm  
• 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)  
Opakowanie typu twardy blister.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
5. Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego do wkłucia 
lędźwiowego o następującym składzie:  
• 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa)  
• 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa)  
• 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm  
• 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)  
• 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)  
• 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)  
• 6 x tampon z gazy bawełnianej 20 N (tupfer), wielkość śliwki (20 x 20cm)  
• 1 x samoprzylepny opatrunek jałowy rozmiar 7,2 x 5 cm  
Opakowanie typu twardy blister. 
Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
6. Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego do cewnikowania o 
następującym składzie:  
• 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M  
• 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm (barierowa)  
• 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm  



 

• 5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm, 13N 8W  
• 4 x tampon z gazy bawełnianej 20 N (tupfer), wielkość śliwki (20 x 20cm)  
• 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm  
• 1 x serweta włókninowa, 60 x 60 cm, z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa)  
• 1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g  
• 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml  
• Opakowanie typu twardy blister.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
7. Poz. nr 1-6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów jałowych zapakowanych 
w opakowania typu „twardy blister”. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami do 
wklejenia do dokumentacji z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta,. Na jednej z nich 
informacje podane są w formie kodu kreskowego. Na opakowaniu brak wskaźnika informującego o 
przejściu procesu sterylizacji (Wskaźnik nie jest wymagany w zakresie wymogów zasadniczych 
dyrektywy 93/42 EWG załącznik 1, dotyczącej oznakowania wyrobów medycznych i stanowi 
informację dodatkową. Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji)  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
ZAPISY SIWZ - PROJEKT UMOWY  
8. Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 6 ust. 1 pkt.5,6,7 wzoru umowy :  
5) w wysokości 10% wartości brutto Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  
6) w wysokości 10% wartości brutto Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
7) w wysokości 10% wartości brutto Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po jego stronie. 
Na zapis:  
5) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od 
Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  
6) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
7) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.  
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była 
naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W 
przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej 
znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 
niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części 
umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i 
naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 24 
1. zadanie nr 74, pkt.7 - Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie przewodu przyłączeniowego do 
elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, długości 4m, 5 wtyków touchproof? Produkt 
nieautoklawowalny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
2. zadanie nr 74, pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zadania nr 74 markerów 
rejestracyjnych CT/MR do neuronawigacji Sonowand? 
Odpowiedź: 



 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 
ZESTAW NR 25 
Zadanie 13 : Pozycja 1,2 
1. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej 
konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta pod 
warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne 
oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych 
przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do 
mocowania. Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami. Wkłady posiadają w pokrywie 
dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. 
Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co 
dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały 
wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym 
skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, 
zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną 
wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo 
zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. 
Wymiana wkładu wymaga odłączenia drenu próżni tylko z pokrywy wkładu, bez odłączania drenu 
od źródła ssania. Wkłady wykonane z polietylenu. Wkłady oraz kanistry ( pojemniki ) występują o 
pojemności 1000 ml i 2000 ml, opcjonalnie dostępne są wkłady do podłączeń szeregowych o 
pojemności 2000 ml. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i 
bezpieczeństwem użytkowania. Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu 
najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię 
produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 
22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom 
wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne 
wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) 
wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Dotyczy SIWZ 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do 
grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowego zgodnie z 
art. 24 ustawy Pzp. 

 
 
 
ZESTAW NR 26 
1. Zadanie 1, poz. 2 - Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie 
pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, 
a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie 
niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Zadanie 1, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego 
konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, 
pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie 
jednostkowe typu Tyvec? 
Odpowiedź: 



 

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Zadanie 1, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści koreczki, których konstrukcja zapewnia szczelność i 
kompatybilność ze standardowym portem, bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? 
Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną 
identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu zbiorczym, opakowanie posiada nazwę 
producenta, importera, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz na opakowaniu jednostkowym 
nr LOT, datę produkcji i datę przydatności do użycia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
4. Zadanie 1, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  
handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
5. Zadanie 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, 
grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z 
filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora 
kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części 
wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy 
regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -
folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
6. Zadanie 2, poz. 1 -Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową 
wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości 
wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie 
logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
7. Zadanie 2, poz. 1 -Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów 
infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) 
potwierdzającą brak zawartości ftalanów?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
8. Zadanie 2, poz.2 - Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, 
jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd 
posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem 
przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. 
komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z 
osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, 
sterylizowany tlenkiem etylenu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
9. Zadanie 2, poz.2 - Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową 
wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości 
wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie 
logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
10. Zadanie 3, poz. 1,3,8-10,12,21-27,30-37,40 - Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,3,8-
10,12,21-27,30-37,40 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi 
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych 
ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku 



 

konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości 
rynkowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
11. Zadanie 3, poz. 8 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  
handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
12. Zadanie 3, poz. 9 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  
handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
13. Zadanie 3, poz.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta 
wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie 
ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . 
Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą 
wyższe w stosunku do wartości rynkowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
14. Zadanie 3, poz.12 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej 
jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane 
pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i 
produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na 
opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, 
jego kształcie ( rysunek kształtu ostrza) i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą 
sterylizacji , pakowane po 100 szt.?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
15. Zadanie 3, poz. 22 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  
handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
16. Zadanie 3, poz. 23 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  
handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
17. Zadanie 3, poz. 35-36 - Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  
handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
18. Zadanie 3, poz. 40 - Czy zamawiający dopuści wycenę za śliniaki pakowane po 50 szt., z 
przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
19. Zadanie 7, poz. 5,6,10, - Prosimy o wydzielenie poz. 5,6,10 do osobnego pakietu, gdyż takie 
rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych 
ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
20. Zadanie 7, poz. 5,6 - Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną skalą 
pomiarową? 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
21. Zadanie 7, poz. 5,6 - Czy zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą pomiarową 50 ml  do 
60 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
ZESTAW NR 27 
Pakiet 1  
1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 1 lub 1-2 i stworzy z nich oddzielny 
pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2.  Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych, z portem bocznym działającym 
w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", domykanym standardowo, umieszczonym 
centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w 
promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem 
powyżej krawędzi, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio 
na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub 
numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego 
zastosowania)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: koreczki do kaniul luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi, z 
nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na koreczku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 

ZESTAW NR 28 
Dotyczy części nr 16: 
1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 rampy wykonane z poliwęglanu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 rampę trójkranikową z 4 zaworami NeutraClear, w której 
wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone są łącznikiem bezigłowym i dodatkowo na wyjściu 
znajduje się luer lock męski? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 rampę pięciokranikową z 6 zaworami NeutraClear, w której 
wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone są łącznikiem bezigłowym i dodatkowo na wyjściu 
znajduje się luer lock męski? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

 

ZESTAW NR 29 
1. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 3 oraz wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), paragraf 2, 
ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu (np.: filtry do ssaka), który nie 
jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?  
Odpowiedź: 
Stawka podatku VAT stanowi oświadczenie Wykonawcy, wskazanie poprawnej stawki VAT należy do 
obowiązku Wykonawcy. Stawka podatku musi być wskazana w załączniku nr 2 do SIWZ. 



 

2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 3 oraz wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), paragraf 2, 
ustęp 2: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 
23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów 
wymienionych w SIWZ – rozdział III, punkt 3? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne 
oświadczenie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dokumentów zgodnych z rodzajem wyrobu.  
3. Dotyczy zapisów SIWZ – rozdział XIV, punkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin 
rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
4. Dotyczy formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), punkty III i IV: Prosimy o potwierdzenie, że 
termin reklamacji oraz termin dostawy cząstkowej jest liczony w dniach roboczych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
5. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% wartości zamówionej a niedostarczonej 
partii towarów, licząc wartość od kwoty brutto?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
6. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt 3): Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 5% wartości zamówionego a 
niedostarczonego asortymentu, licząc wartość od kwoty brutto?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
7. Dotyczy Formularza asortymentowo – cenowego, zadanie nr 48: Z uwagi na fakt, że przedmiot 
zamówienia (klipsy) sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta (po 
40 sztuk), czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości do 80 sztuk w górę lub 40 
sztuk w dół? Prosimy o podanie ilości.  
Odpowiedź: 
Zobowiązujemy się do zakupu w pełnych opakowaniach. Ofertę należy złożyć w przeliczeniu na ilość 
wskazaną w załączniku nr 2 do SIWZ. 
8. Dotyczy Formularza asortymentowo – cenowego, zadanie nr 50, pozycja 1: Prosimy o informację 
czy Zamawiający wymaga zaoferowania szczypiec elektrochirugicznych o długości 2300mm do kanału 
roboczego minimum 3.2 mm, czy też szczypiec do kanału roboczego minimum 2.8mm o długości 
roboczej 1650mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
9. Dotyczy Formularza asortymentowo – cenowego, zadanie nr 50, pozycja 2: Z uwagi na fakt, że 
przedmiot zamówienia (endolup jednorazowy) sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach 
handlowych producenta (po 5 sztuk), czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości 
do 20 sztuk w górę lub 15 sztuk w dół? Prosimy o podanie ilości.  
Odpowiedź: 
Zobowiązujemy się do zakupu w pełnych opakowaniach. Ofertę należy złożyć w przeliczeniu na ilość 
wskazaną w załączniku nr 2 do SIWZ. 
10. Dotyczy Formularza asortymentowo – cenowego, zadanie nr 52, pozycja 1: Czy Zamawiający 
dopuści zaoferowanie akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych do ssaka KV-5), które nie są 
wyrobami medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych i w związku z tym nie ma dla nich 
obowiązku posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu w rozumieniu w/w ustawy? Mając na 
uwadze powyższe, stawka podatku VAT obowiązującą dla tych akcesoriów to 23%  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 



 

 

ZESTAW NR 30 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 



 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
ZESTAW NR 31 
1. Dotyczy Zadania nr 38 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  z celulozowym 
wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla 
objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym 
celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne 
hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany 
pojedynczo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Dotyczy Zadania nr 38 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy jednorurowy, typu „rura 
w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno z 
kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowa rura do worka o długości 1.8l z workiem 2 l 
bezlateksowym,  jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3. Dotyczy Zadania nr 38 poz. 3-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do 
osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert 
przetargowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 

ZESTAW NR 32 



 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 33 
SIWZ 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W 
przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę 
w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
Pytania dotyczące treści umowy:  
2. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany 
cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o 
zmianie umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
3. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

 
 
ZESTAW NR 34 
Dotyczy przedmiotu zamówienia (zadanie nr 34)  



 

1. Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień częściowych w ilościach 
odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych?  
Wyroby będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 34, dystrybuowane są w opakowaniach 
zbiorczych odpowiednio po:  
1) 20 sztuk – zestaw 12-godzinny do podania środka kontrastowego SDS MP1,  
2) 50 sztuk – sterylny dren pacencki SPD 250 jednorazowego użytku.  
Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań 
(konfekcjonowanie). Dlatego wnosimy o uwzględnienie możliwość realizacji składanych zamówień 
cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych, 
np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu do § 3 ust. 1 wzoru umowy: Zamówienia będą składane 
na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).  
Odpowiedź: 
Ofertę należy złożyć na ilość wskazaną w załączniku nr 2 do SIWZ. Zobowiązujemy się za 
zamawianie pełnych opakowań. 
Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umowy  
2. Czy Zamawiający w § 4 ust. 4 wzoru umowy prawidłowo wyraził intencję możliwości ograniczenia 
wykonania umowy do 20% jej wartości? W takiej sytuacji możliwe jest niewykorzystanie aż 80% 
wartości umowy. Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna dla Wykonawcy – ograniczenie to jest 
stanowczo zbyt duże, wręcz marginalizujące cel zawarcia umowy.  
Czy Zamawiający miał na myśli ograniczenie wykorzystania umowy o 20% jej wartości?? Jeśli tak, 
prosimy o odpowiednią zmianę przedmiotowego zapisu. Jeśli natomiast intencją Zamawiającego było 
ograniczenie o 80%, to biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę tego 
zapisu w zakresie niewykorzystania środków finansowych, a tym samym obniżenia wartości umowy 
do 70% i nadanie mu następującego brzmienia: 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
niewykorzystania środków finansowych wymienionych w ust. 1, a tym samym obniżenia wartości 
umowy do 70% wynikających z faktycznego zapotrzebowania, którego nie można przewidzieć w 
chwili udzielania zamówienia, z tytułu czego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Dotyczy § 4 ust. 11 wzoru umowy  
3. Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 11 wzoru umowy. Błędnie wystawiona faktura nie może mieć 
wpływu na bieg terminu zapłaty. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą dostarczenia towaru, a nie 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Z tego względu zapis ten jest nieuprawniony i 
powodować może nieuzasadnione wydłużenie terminu płatności.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Dotyczy § 4 ust. 14 pkt 2 Umowy  
4. Prosimy o wykreślenie postanowienia § 4 ust. 14 pkt 2 Umowy. Umowne ograniczenie wykonawcy 
w udzielaniu pełnomocnictw do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją 
niniejszej Umowy na drodze sądowej lub pozasądowej rażąco wykracza poza zakres art. 54 ust. 5 
ustawy o działalności leczniczej, a także poza zakres swobody umów i sprzeciwia się właściwości 
stosunku prawnego, ustawie i zasadom współżycia społecznego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Dotyczy § 6 wzoru umowy:  
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 wzoru umowy nadanie im następującej 
treści?  
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  
1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub 
dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości, bądź ilości, w wysokości 
0,5% za każdy dzień roboczy (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) 



 

opóźnienia od wartości zamówionej a niedostarczonej partii towarów, licząc wartość od kwoty 
brutto,  
2) jeżeli opóźnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przekroczy 2 dni robocze, za każdy 
kolejny dzień opóźnienia 5% 1% wartości zamówionej a niedostarczonej partii towarów, licząc 
wartość od kwoty brutto,  
3) jeżeli opóźnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 przekroczy 2 dni robocze, lub 
wykonawca odmówił realizacji zamówienia jednostkowego i Zamawiający odstąpił od zamówienia 
jednostkowego albo dokonał zakupu interwencyjnego u innego Dostawcy, informując o tym 
Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 8 pkt 3 niniejszej Umowy, w wysokości 10% 2% wartości zamówionego 
a niedostarczonego asortymentu, licząc wartość od kwoty brutto,  
4) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 3 
ust. 7 w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia od wartości asortymentu reklamowanego, licząc 
wartość od kwoty brutto,  
5) w wysokości 10% 5% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, gdy którakolwiek ze stron 
odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  
6) w wysokości 10% 5% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
7) w wysokości 10% 5% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku rozwiązania 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.  
1a. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne:  
1) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi 
od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,  
2) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku rozwiązania umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
3) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku rozwiązania umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie.  
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 1a będą naliczane niezależnie od siebie.  
3. Zamawiającemu Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
karę umowną.  
4. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w niniejszym paragrafie § 6 
ust. 1 umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich zapłacenia a w przypadku braku reakcji ze 
strony Wykonawcy zostaną one potrącone z należności przysługującej Wykonawcy.  
5. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 6 ust. 1a umowy 
Wykonawca wezwie Zamawiającego do ich zapłacenia i wystawi notę księgową. Przewidziane w § 6 
ust. 1 wzoru umowy kary są niewspółmiernie wysokie do zawinienia Wykonawcy, co jest sprzeczne z 
regulacjami prawnymi w tym zakresie. Wobec tego istotnym jest, aby kary umowne zostały 
zmiarkowane do wysokości umożliwiającej im pełnienie funkcji dyscyplinująco – represyjnej, gdyż 
mają one mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji ustalonych warunków umowy, nie 
stanowią natomiast odszkodowania. Wskazane w pełni zostanie spełnione przy ustaleniu kar 
umownych na zaproponowanym powyżej poziomie. Jednocześnie w przypadku kar określonych w § 6 
ust. 1 pkt 5) – 7) wzoru umowy proponujemy zmianę podstawy obliczania kar tak, aby były one 
liczone od wartości niezrealizowanej części umowy. Nie jest bowiem zasadne obliczanie kary od 
wartości zrealizowanej części umowy (dostarczonych zamówień cząstkowych). Dodatkowo w celu 
zachowania zasady równego traktowania stron umowy, prosimy i wyrażenie zgody na wprowadzenie 
§ 6 wzoru umowy ust. 1a i 5 oraz zmianę zapisów ust. 2 – 4 w zaproponowanym powyżej kształcie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
Dotyczy § 7 Umowy.  
6. Prosimy o dodanie w § 7 Umowy zastrzeżenia, iż prawo do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego na postawie § 7 ust. 1 pkt 2-5 przysługuje po bezskutecznym upływie odpowiedniego 
dodatkowego terminu do należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.  



 

Ponadto prosimy o wydłużenie terminów w § 7 ust. pkt 3-4 do 14 dni.  Zawarte w § 7 wzoru Umowy 
postanowienia są zbyt rygorystyczne, biorąc pod uwagę skutek w postaci odstąpienia od Umowy. 
Postanowienia te naruszają zasadę równości stron i z uwagi na wysokie ryzyko mogą mieć wpływ na 
kalkulację ceny w ofercie Wykonawcy.  
Odpowiedź: 
Dotyczy § 10 ust. 7-9 wzoru umowy:  
7. Prosimy o rezygnację z obowiązku przeprowadzenia postepowania mediacyjnego za 
pośrednictwem podmiotu trzeciego w sytuacjach spornych. W przypadku sporów dotyczących 
realizacji umowy strony winny próbować dochodzić do porozumienia na drodze polubownej, ale z 
wyłączeniem obowiązkowego postępowania mediacyjnego, a w przypadku kiedy nie dojdą do 
porozumienia właściwą jest droga sądowa. Prowadzenie mediacji przy udziale innego podmiotu 
powodować będzie obarczenie stron dodatkowymi kosztami, nieuzasadnionym wydłużeniem sporu, 
co może też powodować wyższą kalkulację ceny oferowanych produktów.  W związku z powyższym 
prosimy o wykreślenie zapisów § 10 ust. 8-9 wzoru umowy oraz zmianę zapisu § 10 ust. 7 wzoru 
umowy nadając mu następujące brzmienie:  Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 35 
1.  ZADANIE 1, pozycja 1-3 - W związku z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1, pozycje 1-3 
wskazującym na konkretne kaniule i koreczki zamykające do kaniul jednego z producentów, co stanowi 
nieuprawnione ograniczenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wnosimy o 
odstąpienia od wymogu umieszczenia bezpośrednio na kaniuli lub koreczku nazwy producenta. Wymóg ten nie 
ma żadnego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia oraz jakość i efektywność przeprowadzanych 
procedur medycznych. Dlatego dane umieszczone na opakowaniu jednostkowym, są wystarczającą informacją.  
Ponadto, zasady i obligatoryjne elementy oznakowania wyrobów medycznych, wynikają z przepisów załącznika 
2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności 
wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211). Punkt 13.3 załącznika wyraźnie wskazuje elementy 
oznakowania wyrobu, przy czym odnoszą się one do opakowania/etykiety. Żaden z przepisów prawa, 
dotyczących wyrobów medycznych, nie nakazuje umieszczania jakichkolwiek oznakowań bezpośrednio na 
wyrobach!  Stąd takie żądanie, jako bezpodstawne, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa, winno być uznane za 
niebyłe. W razie podtrzymania wymogu, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, 
przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej 
Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, 
na których bazuje Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
2.  ZADANIE 1, pozycje 1 i 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z 3 wtopionymi paskami 
kontrastującymi oraz koreczkiem posiadającym trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka, 
pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Opisywana kaniula jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej 
procedury medycznej, paski kontrastujące są dobrze widoczne, a wystający trzpień ponad krawędź korka 
stanowi wyłącznie kwestie techniczną i konstrukcyjną. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.  
Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić 
rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, 
uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3.  ZADANIE 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem wystającym ponad 
krawędź, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.  Wystający trzpień ponad krawędź korka nie wpływa w żaden 
sposób na wykonywane procedury medyczne i stanowi wyłącznie kwestie techniczną i konstrukcyjną. 
Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić 
rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości 
konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i 



 

racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek 
medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
4.  ZADANIE 7, pozycje 11-15 - Czy Zamawiając wydzieli z zadania 7 pozycje 11-15, tworząc zadanie 7a z 
pojemnikami na zużyte odpady medyczne? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co 
pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne 
gospodarowanie finansami publicznymi.  W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych 
argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
5.  dot. treści SIWZ - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ustawy 
Pzp. 
 

ZESTAW NR 36 
1.  Dotyczy Arkusza Asortymentowo-Cenowego Zadanie 1 pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści kaniulę do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem 
portu bocznego (koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, z zastawką antyzwrotną), kaniulę widoczną 
w promieniach RTG z 6 wtopionymi paskami radiocieniującymi? Kaniula wykonana z materiału 
biokompatybilnego - poliuretan. Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został 
wykonany cewnik będzie potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub 
laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka występowania zakrzepowego 
zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul.  
Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości, nazwa własna kaniul bezpośrednio na 
produkcie, sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjne, sterylne, jednorazowego użytku: 22G - 0,9 
x 25 mm przepływ min. 42 ml/min 20G - 1,1 x 32 mm przepływ min. 67 ml/min 18G - 1,3 x 32 mm 
przepływ min. 103 ml/min 18G - 1,3 x 45 mm przepływ min. 103 ml/min 17G - 1,5 x 45 mm przepływ 
min. 133 ml/min, 16G - 1,8 x 45 mm przepływ min. 236 ml/min 14G - 2,0 x 45 mm przepływ min. 270 
ml/min  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga, w rozumieniu portu bocznego jak portu głównego. 
2. Dotyczy Arkusza Asortymentowo-Cenowego Zadanie 1 pozycja 2  
Czy Zamawijący dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi bez nazwy producenta na koreczku?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Dotyczy Arkusza Asortymentowo-Cenowego Zadanie 1 pozycja 3  
Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną (sterylna), jednorazowego użytku, pakowaną 
pojedyńczo? Wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. 
Wykonana z biokompatybilnego poliutetanu nowej generacji (badania kliniczne). Hypoalergiczna, 
termoplastyczna, odporna na zginanie (tzw. pamieć kształtu) z samodomykającym się portem 
iniekcyjnym oraz z koreczkiem powyżej krawędzi. Zastawka bezzwrotna zapobiegająca wypływowi 
krwi, elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie widoczne w rtg, 6 pasków 
radiacyjnych, konstrukcja kaniul eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń. 
Posiada plastikową osłonkę z systemem kapilar, zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, 
która w pełni zamyka ostrze i światło igły. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów 
wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę.  
22G - 0,9 mm x długość 25 mm; przepływ 42 ml/min  
20G - 1,1 mm x długość 32 mm; przepływ 67 ml/min  
18G - 1,3 mm x długość 32 mm; przepływ 103 ml/min  



 

17G -1,5 mm x długość 45 mm; przepływ 133 ml/min  
16G - 1,8 mm x długość 45 mm; przepływ 236 ml/min  
14G - 2,0 mm x długość 45 mm; przepływ 270 ml/min  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
4. Dotyczy Arkusza Asortymentowo-Cenowego Zadanie 1 pozycja 5  
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem 10cm, objętość wypełnienia 0,80ml, kranik z 
wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, odporne na ciśnienie 3 
barów, wyprodukowane z poliwęglanu, dren wykonany z PCV niezawierający flawanów (DEHP), 
sterylne opakowanie jednostkowe, nie zawiera latexu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
5. Dotyczy Arkusza Asortymentowo-Cenowego Zadanie 1 pozycja 6  
Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z podzielną mebraną, gładką, łatwą do dezynfekcji 
powierzchnią? Prosta droga przepływu płynu umożliwijąca laminarny przpływ i łatwe przepłukiwanie, 
dł. 3 cm, waga 1,54 g, objętość wypełnienia 0,10 ml, prędkość przepływu grawitacyjnego 
135ml/min/8100ml/h/8,1ml/h, kompatybilne ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego 325PSI-
10ml/s, 7 dni, 200 aktywacji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
6. Dotyczy Arkusza Asortymentowo-Cenowego Zadanie 1 pozycja 9  
Czy Zamawiający wymaga kaniuli dotętniczej z zaworem odcinającym, umożliwiającym zamykanie i 
otwieranie kaniuli, 20 G x średnica zewnętrzna 1,1 mm x długość 45 mm, wykonanej z podwójnie 
oczyszczonego teflonu PTFE, w opakowaniu zbiorczym 25 sztuk?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
7. Dotyczy § 3 ust. 1 wzoru umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień przez Zamawiającego e-mailem ? 
Uzasadnienie: elektroniczna forma złożenia zamówienia pozwoli na sprawne zrealizowanie dostawy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
8. Dotyczy Arkusza Asortymentowo – Cenowego  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 
miejsc po przecinku?  
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen 
z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas 
cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, ktore wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były 
traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są 
realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można 
było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
10. Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru umowy  
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości zamówionej a 
niedostarczonej partii towarów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 37 



 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.  dotyczy zadanie nr 17 poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia układów z powłoką 
antybakteryjną (wewnątrz i na zewnątrz układu oddechowego) opartą na działaniu cząstek srebra na 
aktywność enzymatyczną bakterii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 
2.  dotyczy zadanie nr 17 poz. 4 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania masek anestetycznych z 
miękkim, termoplastycznym, elastomerowym kołnierzem (nienadmuchiwany, nie w formie poduszki 
powietrznej), który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu?   
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ 
PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY 
3.  dotyczy §6 ust. 1 pkt 2 - Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 1% 
wartości brutto zamówionej  a niedostarczonej partii towarów, licząc wartość od kwoty brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ 
 

ZESTAW NR 38 
1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 30, 31, 32, 46 z pakietu 7 i utworzenie z nich odrębnego 

zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 
przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 
korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie 
silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w 
pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, 
ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę 
finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z 
późn. zm.). 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ 
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 7 pozycji 32 igłę do pena 29Gx12 mm (op.100 

szt.)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ 

ZESTAW NR 39 
1. Zadanie Nr 1 poz. 2:  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej 
krawędzi koreczka.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
2. Prosimy o sprecyzowanie, czy koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób 
pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 , 100 lub 
200szt?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno 
niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający 
niezamierzoną zmianę położenia koreczka?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 



 

4. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio 
na koreczku.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
5. Zadanie Nr 1 poz. 6 -Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z 
pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
6. Zadanie Nr 2 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów 
infuzyjnych, wykonanego z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu 
najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z 
przeznaczeniem użytkowanie. Przyrząd dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną 
powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z 
filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką, elastyczna komora kroplowa 
o wielkości 5,5 cm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, filtr zabezpieczający przed 
większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm, miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, 
uniwesalne zakończenie drenu Luer-Lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, oba końce 
przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, 
nietoksyczny. Opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, typu blister-pack 
z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylizowany tlenkiem etylenu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
7. Zadanie Nr 2 poz. 2 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i jej 
preparatów typu TS. Przyrząd jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny. Z filtrem 200μm, 20 
kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym 
zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, rolkowy regulator 
przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, opakowanie jednostkowe typu blister 
papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
8. Zadanie Nr 4 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów wykonanych z medycznego 
PCV. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
9. Zadanie Nr 4 poz. 4 - Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewnik wykonany 
był z materiału o wyjątkowej sztywności zapewniającej łatwą aplikację i wysoki komfort pacjenta - z 
półsztywnego lateksu pokrytego warstwą silikonu 
Odpowiedź: 
 Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
10. Zadanie Nr 4 poz. 5 - Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik 
wyposażony był w sztywną zastawkę do napełnienia balonu dla łatwiejszego napełnienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
11. Zadanie Nr 4 poz. 7 - Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o 
średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność 
cewnika?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
12. Zadanie Nr 4 poz. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki spełniającej parametry 
wskazane w SIWZ, innego producenta niż wskazane SUMI.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 



 

13. Zadanie Nr 4 poz. 12  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z 
medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem 
wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości 
intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie 
rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy 
mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza 
rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, 
rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym 
niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik 
ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z 
normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co 
pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-
folia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
14 Zadanie Nr 4 poz. 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek z półsztywnego 
nietoksycznego polietylenu., w rozmiarach: 1 - dł. 7 cm, 2 - dł. 8 cm, 3 - dł. 9 cm, 4 - dł. 10 cm  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
15. Zadanie Nr 4 poz. 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pobierania wydzieliny o 
pojemności 10 ml.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
16. Zadanie Nr 4 poz. 17: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 18Fr?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
17. Zadanie Nr 4 poz. 20: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych, długość 
800-1000mm ,opakowanie papier-folia rozm. CH16, CH18.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
18. Zadanie Nr 8 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokochłonnego podkładu 
higienicznego o wymiarach: min. 100 x 225cm ±5cm z rdzeniem chłonnym o długości co najmniej 
51x205+/-3 cm zakończonym dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie 
większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. Pozostałe wymogi – zgodnie z 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
19. Zadanie Nr 14 poz. 1: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje by westaw do pomiaru 
diurezy godzinowej, posiadał dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley 
wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z 
przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
20. Zadanie Nr 14 poz. 3: Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający 
oczekuje obecnie dostarczanego zestawu :  
Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:  
- 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami 
ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej 
powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej 
saszetce, 1 gąbkę aplikator  
- 4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą 
manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy 



 

ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu 
nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator .  
Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na 
przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o 
potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do 
yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą 
kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. 2. Prosimy Zamawiającego o 
doprecyzowanie, czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala 
zestawy do toalety jamy ustnej - będące inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez 
otwory ciała, niebędące chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do 
połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być 
zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w 
sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyrób 
medyczny klasy IIa?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
21. Zadanie Nr 16 poz. 3, 4: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy materiał drenu ma 
uniemożliwiać kontakt toczonego leku z PCV i PUR ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
22. Zadanie Nr 17 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie: układ oddechowy dwururowy karbowany do 
aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, 
rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura 
rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i 
konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, 
opakowanie foliowe.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
23. Zadanie Nr 17 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie: układ oddechowy dwururowy karbowany do 
respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury 
wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. 
Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
24. Zadanie Nr 17 poz. 3: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje: maska krtaniowa 
jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci 
użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym 
na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością 
przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez 
zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce 
maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na 
opakowaniu pojedyńczym graficzna instrukcja obsługi.  W rozmiarach i zakresach wagowych 
odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 
3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika 
kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
25. Zadanie Nr 17 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie: maska anestetyczna jednorazowego użytku z 
nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z 
poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w 
środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe 
dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 



 

8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, 
rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
26. Zadanie Nr 18 poz. 1: Czy zamawiający ma na myśli: jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki 
luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu 
na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską 
kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z 
sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port 
do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w 
celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek 
koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System 
przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania 
systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z 
zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
27. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania 
do 29 dni, potwierdzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
28. Zadanie Nr 38 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatyczngo, 
bakteryjno – wirusowego dla dorosłych, o wydajności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wydajności 
filtracji wirusowej 99,998%, objętości oddechowej 120-750 ml; z portem kapno z koreczkiem-zatyczką 
na uwięzi. Wydajność nawilżania 32 mgH2O/l przy Vt=500ml, pozostałe parametry jak w SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
29.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatyczngo, bakteryjno – wirusowego dla 
dorosłych, o wydajności filtracji bakteryjnej ≥99,9998%, wydajności filtracji wirusowej >99,999%, 
objętości oddechowej 150-1200 ml; Przestrzeń martwa 51 ml. Wydajność nawilżania 33 mgH2O/l 
przy Vt=500ml, pozostałe parametry jak w SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
30. Zadanie Nr 38 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego 
jednorazowego użytku do respiratora, zawierającego 2 rury karbowane o regulowanej długości w 
zakresie 0,6-1,8m i średnicy 22mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
31. Zadanie Nr 38 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla 
dorosłych do respiratora „rura w rurze” o długości całego obwodu 1,8m, pozostałe parametry jak w 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
32. Zadanie Nr 38 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla 
dorosłych do respiratora „rura w rurze” o długości całego obwodu 3 m, pozostałe parametry jak w 
SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
33. Zadanie Nr 79 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki o długości 60 mm, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 



 

34. Zadanie Nr 79 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek o długości 145+/-2mm, 
dostępnych w rozmiarach CH6- CH12.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
35. Zadanie Nr 79 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek o długości 90 mm, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
36. Zadanie Nr 79 poz. 5:  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek o długości 270 mm, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
37. Zadanie Nr 79 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek o długości 55 mm, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
38. Zadanie Nr 38 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla 
dorosłych do respiratora „rura w rurze” o długości całego obwodu 1,8m, pozostałe parametry jak w 
SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
39.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych do respiratora 
„rura w rurze” o długości całego obwodu 3 m, pozostałe parametry jak w SIWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
40. Zadanie Nr 61 poz. 1: Prosimy o wyjaśnienie czy pisząc o średnicy 1,00 mm Zamawiający miał na 
myśli grubość linii 1,00 mm.  
Odpowiedź: 
tak 
41. Zadanie Nr 61 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie fioletu krystalicznego zamiast czarnego tuszu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW NR 40 
dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ – Arkusz asortymentowo-cenowy:  
1. Dot. Zadania nr 35 – Wkłady na tomograf 2  
Prosimy Zamawiającego o informację, do kiedy obowiązuje gwarancja producenta na posiadany przez 
Zamawiającego wstrzykiwacz kontrastu Medrad Stellant CT D.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ww aparat nie posiada już gwarancji. 
2. Dot. Zadania nr 35 – Wkłady na tomograf 2  
Pragniemy poinformować, że zapisy typu:  
„Zestawy muszą być kompatybilne i dopuszczone do używania przez producenta automatycznego 
dwugłowicowego wstrzykiwacza środka kontrastującego Medrad STELLANT CT D SCT 211 (Pedestal), 
że ze względu na obwarowania producenta dotyczące utraty gwarancji posiadanego sprzętu, cyt. „W 
przypadku używania części wymiennych innych niż oryginalne produkty firmy Bayer o symbolach 
katalogowych: wkłady SDS-CTP-QFT oraz łączniki niskociśnieniowe SSS-LP-60-T i/lub produkty firmy 
Shenzhen Ant Medical Devices Co., Ltd: wkłady 100104 A/B oraz łączniki niskociśnieniowe 600102 – 
gwarancja automatycznie wygasa.” W przypadku oferowania innych niż zalecane przez producenta 
Zamawiający wymaga oświadczenia producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela o możliwości stosowania bez konsekwencji utraty gwarancji” nie mają już 
zastosowania, ponieważ spółka Ekomed, która forsowała takie zapisy, nie jest już autoryzowanym 



 

przedstawicielem serwisowym MEDRAD (obecnie: BAYER). Nie ma również żadnych przesłanek 
technicznych ani prawnych, aby spółka Ekomed potwierdzała kompatybilność oferowanych przez 
siebie zamienników zestawów do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD produkowanych przez Ant 
Medical Devices Co., skoro inny sprzęt generyczny, oferowany przez naszą firmę, jest w 100% 
kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu, sprawdzony, 
przetestowany i używany przez wiele jednostek publicznej i niepublicznej służby zdrowia.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
3.  Dot. Zadania nr 35 – Wkłady na tomograf 2  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 dopuści zestaw wkładów w 100% kompatybilnych z posiadanym 
przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu (kompatybilność potwierdzona przez producenta 
wkładów), o składzie identycznym jak podany w arkuszu asortymentowo-cenowym. Zestawy, które 
oferujemy są od lat z powodzeniem stosowane w jednostkach służby zdrowia w całej Polsce bez 
zastrzeżeń jakościowych 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 

ZESTAW NR 41 
1. Zadanie nr 72 - Czy Zamawiający w pozycji nr 11 oraz 13 wyrazi zgodę na zwiększenie ilości wpinanych 
elektrod do opakowania zbiorczego tj. 12 szt. ? Oferent nie ma możliwości dostarczenia mniejszej ilości. 

Odpowiedź: 
Oferta  musi być złożona zg z ilościami wskazanymi w załączniku nr 2 do SIWZ. Zobowiązujemy się do 
zakupu pełnym opakowań zbiorczych. 
2. Zadanie nr 93 - Czy Zamawiający w pozycji 1 oraz 2 wyrazi zgodę na zwiększenie ilości łat hemostatycznych  
do opakowania zbiorczego tj. 6 szt ? Oferent nie ma możliwości dostarczenia mniejszej ilości. 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

ZESTAW NR 42 
1. Zadanie 65 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wydzieli poz. 1 i poz.2 do oddzielnego 
postępowania?  

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
2. Zadanie 102 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wydzieli poz. 1 do oddzielnego 
postępowania? 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego http://www.szpital.uwm.edu.pl 
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